DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

KONKURS AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH
Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs numer ABM/2020/1 w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej na wsparcie projektów
niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących:
a. produktu leczniczego lub
b. wyrobu medycznego lub
c. ATMP – (Advanced Therapy Medicinal Products) - produktu leczniczego terapii
zaawansowanej, lub
d. wypracowania nowych schematów diagnostycznych lub/i interwencyjnych metod
leczenia lub
e. rozwiązań w zakresie medycyny cyfrowej (telemedycyny) lub
f. pojedynczych związków chemicznych, substancji, mieszaniny substancji lub związków złożonych o potencjalnych właściwościach leczniczych i potwierdzonym w fazie
przedklinicznej bezpieczeństwie.
Wnioski będą oceniane w 3 rundach:
Runda III: ocenie będą podlegały wnioski złożone
w terminie: 01.09.2020 r. - 30.10.2020 r.
Przy czym każda z rund składa się z etapów oceny wskazanych w procedurze oceny
wniosków niniejszego Regulaminu.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE:
nioski o dofinansowanie projektów mogą
być składane za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego dostępnego pod
adresem: konkurs.abm.gov.pl/#/

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE:
Wniosek należy złożyć
od 02.03.2020 r. do 30.10.2020 r.
do godziny 12:00
wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu
ABM dostępnego na stronie www.abm.
gov.pl

PUNKT INFORMACYJNY:
Wszelkich informacji na temat konkursu
udzielamy pod numerami telefonu:

Z każdej rundy tworzona jest odrębna lista rankingowa.

+48 22 2707054
+48 22 2707051

UWAGA!

Pytania dot. konkursu prosimy
kierować na adres mailowy:

Agencja Badań Medycznych informuję, że w związku ze specyfiką projektów realizowanych w ramach działalności badawczo – rozwojowej w zakresie niekomercyjnych
badań klinicznych w dniu 07.07.2020 r. zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie
stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Zmiany w Umowie dotyczą przede
wszystkim kwestii związanych z PWI oraz działań informacyjno-promocyjnych do realizacji których zobligowani zostaną Beneficjenci.

niekomercyjne@abm.gov.pl
szczegóły na: www.abm.gov.pl
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KONKURS AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE:

Konkurs na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem
komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie ABM/2020/4. Agencja
Badań Medycznych, realizując ustawowy cel swojej działalności jakim jest wspieranie
działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia przygotowała program mający na celu
rozwinięcie badań i stosowania Terapii adoptywnych w Polsce.

Wnioski o dofinansowanie projektów
mogą być składane za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego dostępnego
pod adresem: konkurs.abm.gov.pl/#/

Agencja ogłasza Konkurs numer ABM/2020/4 pt. „Opracowanie polskiej terapii
adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie”
Wnioskodawcą w konkursie powinno być konsorcjum.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie jednego Projektu wyłonionego w ramach
Konkursu wynosi 100 000 000,00 zł.

UWAGA!
Agencja Badań Medycznych informuję, że w związku ze specyfiką projektów realizowanych w ramach działalności badawczo – rozwojowej w zakresie niekomercyjnych
badań klinicznych w dniu 07.07.2020 r. zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie
stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Zmiany w Umowie dotyczą przede
wszystkim kwestii związanych z PWI oraz działań informacyjno-promocyjnych do realizacji których zobligowani zostaną Beneficjenci.

BIOCODEX MIRCOBIOTA FOUNDATION OGŁASZA W POLSCE II
EDYCJĘ KONKURSU NA FINANSOWANIE NAJLPESZYCH PROJEKTÓW
BADAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z MIKROBIOTĄ JELITOWĄ.
Termin przesyłania zgłoszeń (e-mailem)

upływa 31 października 2020 r. do godz. 24.00
Rada Naukowa BMF wybierze jeden zwycięski projekt badawczy. Ogłoszenie wyników
konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r.
Całkowita kwota dotacji wynosi 25 000 EUR (w tym podatek VAT). Nagroda może
zostać wypłacona wyłącznie organizacji, z którą związany jest autor pracy konkursowej
(np. uczelnia, jednostka naukowa, badawczo – rozwojowa, placówka medyczna).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE:
Wniosek należy złożyć w terminie

od 15.07.2020 r. od godziny 15:00
do 30.09.2020 r. do godziny 15:00

wyłącznie w formie dokumentu
elektronicznego za pośrednictwem
Systemu teleinformatycznego
dostępnego na stronie Agencji www.abm.
gov.pl.

PUNKT INFORMACYJNY:
Wszelkie pytania związane z konkursem,
należy kierować pod adres mailowy:

cart@abm.gov.pl

szczegóły na: www.abm.gov.pl

STYPENDIA I WSPARCIE BADACZY
Stypendia Tureckiej Rady ds. Badan Naukowych i Technologicznych (TÜBİTAK).
- tubitak.gov.tr
Inicjatywa UE (KE, EFPIA) w zakresie
innowacyjnych leków - imi.europa.eu
Wsparcie doświadczonych badaczy
wizytujących w zagranicznych ośrodkach
- fapesp.br

Szczegóły na: biocodexmicrobiotafoundation.com
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OPUS 20

SONATA 16

PRELUDIUM BIS

Konkurs OPUS 20 (w tym LAP) na projekty badawcze otwiera możliwość ubiegania
się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej
dwustronnej lub wielostronnej, a także
przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze
wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Konkurs SONATA 16 dotyczy projektów
badawczych obejmujących badania podstawowe. Podstawowym celem programu
jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym
z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury
lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Celem programu jest wsparcie kształcenia
doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych w ramach
przygotowywanych przez nich rozpraw
doktorskich. Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba,
która będzie promotorem doktoranta
realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS 2.

Budżet konkursu OPUS 20 (w tym LAP)

Budżet konkursu wynosi
100 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie
elektronicznej przez system ZSUN/OSF,
dostępny pod adresem:
https://osf.opi.org.pl,

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie
elektronicznej przez system ZSUN/OSF,
dostępny pod adresem https://osf.opi.org.

Maksymalna wysokość finansowania jednego projektu może wynieść 180 000 zł.
Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

wynosi 450 mln zł.

Termin składania wniosków
w systemie upływa

Termin składania wniosków upływa
15 grudnia 2020 r.

15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.
szczegóły na: ncn.gov.pl

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/
OSF, dostępny pod adresem https://osf.
opi.org.pl,
Termin składania wniosków upływa
15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

szczegóły na: ncn.gov.pl

szczegóły na: ncn.gov.pl
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